
De tuinen van de Dikkenberg-mannetjes. 

 

Via een van de vele werkgroepen van ons I.V.N. werd kenbaar gemaakt dat men kon 

deelnemen aan een aardewandeling. 

Een andere manier van natuur beleving zo werd gesteld. Letterlijk natuur beleven. 

Na even aarzelen toch maar in de agenda kijken, en ja die avond was te vergeven.  

Wat hebben we het toch druk tegenwoordig. 

Zo als dat tegenwoordig gaat, even mailtje weg om te melden dat je nog een vrij uurtje 

gevonden hebt en dus wel mee wil met de “aardewandeling”. 

Om het verkeer te ontlasten werd er samen gereden. En zo kwam het dat Annie met een al 

bijna volle auto voor de deur stond om gezamenlijk richting Wellerlooi te rijden. 

Daar moesten we verzamelen bij de “Dikkenberg” om 20.30 uur zouden we beginnen. 

Er waren een twaalftal personen die wel eens het fenomeen aardewandeling wilden ervaren 

onder leiding van Marije Freriks. 

Ik had wel al eens in het gebied van de Dikkenberg gelopen alleen wist ik toen nog niet dat dit 

de Dikkenberg was.  

Vanaf de parkeerplek naar de 

Dikkenberg merk je meteen 

waarom het de Dikkenberg 

genoemd wordt, het is meteen flink 

bergopwaarts lopen om er te 

komen. 

Na een inleidend praatje werd er 

snel begonnen met de aarde 

verkennen.  

De koks van de Dikkenberg 

hadden langs het pad enkele 

bordjes met voorafjes gereed gezet.  

De bedoeling was nu om in 

woorden duidelijk te maken welke 

gevoelens of gedachten dit bij iedereen persoonlijk opriep.  

Op de bordjes lagen voorwerpen die men zomaar overal op de grond kan vinden. Zoals 

schaapswol, veren, eikels, zand enz.  

Verder wandelend werd er telkens een stukje van de aarde dichter bij gebracht en beleefd. 

Zoek maar eens naar tegenstellingen in de natuur. 

Ja, die zijn zo gevonden denk je.  

Dat klopt, maar niet als er een verwijzing in moet zitten zoals spits en rond of droog en 

slijmerig. En zo waren er nog enkele.  

Deze natuurproducten werden in een doosje gedaan, doorgegeven aan een ander team en deze 

moesten de tegenstelling zien te ontdekken. 

Wel eens met een spiegel onder je neus gelopen, nee. Nou wij dus wel en dat in een bos. 

Vreemde manier van naar de wereld kijken kan ik wel zeggen.  

Als ik normaal in de natuur loop kijk ik vaak naar boven. Maar ik moet zeggen via een spiegel 

langs een stam naar boven kijken en de kruin bekijken is toch wel een andere gewaarwording. 

En als je dan in polonaise door het bos loopt met een spiegel onder je neus is het al helemaal 

gek maar wel een heel aparte ervaring en je leert ook weer meer je voeten te vertrouwen. 

Zo werden er enkele natuurfenomenen onder de loep genomen waar we anders niet zo stil bij 

staan. 

Kijk maar eens op een droge herfstdag met wat wind, hoe mooi sommige blaadjes of andere 

dingen uit de natuur op die windvlaag mee dansen.  



Echte winddansers zitten er tussen. 

En als je via een dunne buis naar een plek op een boom kijkt met veel mos of een stukje van 

een heidestruik ziet het er toch net iets anders uit.  

Je ziet dan de tuin van een “Dikkenberg- mannetje”.  

Maar let op als hij thuis is en hij wordt boos, dan maak maar dat je weg komt wand ze sturen 

zware wind en regen op je af als ze zich bedreigd voelen. 

Aan het einde van deze geweldige wandeling werd er gevraagd om je ervaring van de avond 

even in een klein gedicht of verhaal op papier te zetten.  

Ook hier kwam van alles naar boven.  

Men kon merken dat deze manier van natuur beleven toch het een en 

ander had los gemaakt. 

We hebben weer wat bij geleerd deze avond.  

Zoals op de foto te zien, de natuur geeft van alles, je moet het wel 

willen zien. 

Maar zoals altijd als je met ivn’ers op pad gaat, ze willen toch bij 

plantjes en dieren stil staan. Ook nu konden we het niet laten om een 

prachtige viervleklibel van dichtbij te bekijken. En zo waren er nog 

enkele diertjes die van dichtbij bekeken werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens alle deelnemers wil ik Marije bedanken voor de moeite en de hele fijne avond die ze 

ons bezorgd heeft. 

Ik zal zeker tijdens een van de wandelingen die gids dingen gaan gebruiken die ik deze avond 

ervaren heb. 

Allen die dit lezen wil ik mee geven, doe ook eens een “aardewandeling” als de kans zich 

voordoet. 

 

Namens de deelnemers, 

Sjef Silvertand 


